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Bouw nieuw woonicoon langs Oude Maas van start
Gebiedsontwikkelaar AM heeft afgelopen
vrijdag 3 december samen met de BAM het
officiële startsein gegeven voor de bouw
van een nieuwe blikvanger langs de Oude
Maas. Het gebouw biedt ruimte aan 52 appartementen, die allemaal al zijn verkocht,
en krijgt de naam High & L’Eau. Wethouder
Jos Huizinga (Wonen) en adjunct-directeur
Gilbert Kokenberg van gebiedsontwikkelaar
AM hebben de feestelijke handeling verricht.
Beweging in de woningmarkt
Wethouder Jos Huizinga (Wonen) is blij dat er
verder wordt gebouwd langs de Oude Maas:
“We krijgen er met het hoogste gebouw van
Zwijndrecht een icoon bij. Dat is mooi. Maar ik
vind het nog belangrijker dat in een tijd waarin de woningmarkt op slot zit, er 52 appartementen bijkomen in Zwijndrecht. Dat is niet
alleen goed nieuws voor de mensen die er
gaan wonen, maar ook voor andere woningzoekenden. De mensen die verhuizen naar
één van de nieuwe appartementen, laten ook
een woning achter die in de verkoop gaat. Zo
komt er weer beweging in de woningmarkt.”

High & L’Eau
Het nieuwe gebouw bestaat straks uit twee
delen die aan elkaar zijn verbonden. Het gebouw High telt 19 woonlagen. Het tweede
deel van het gebouw heet L’Eau en krijgt acht
woonlagen. Bewoners kunnen parkeren in
een ondergrondse parkeergarage.
Duurzaam
De woningen in High & L’Eau zijn voorzien
van een duurzame warmte-koudeopslag
(WKO-installatie) en is daardoor een bijna
energieneutraal gebouw, wat betekent dat
de in- en uitgaande energiestromen in balans
zijn. Voor bewoners met elektrische auto’s is
er een mogelijkheid om laadpalen te leasen in
de parkeergarage.
Eind 2023 of begin 2024 klaar
Het is de bedoeling dat de bouw van High &
L’Eau eind 2023 of begin 2024 klaar is.
Meer informatie over het plan is beschikbaar
op www.euryza.nl.

Eerste paal voor 29 sociale
huurwoningen Sumatralaan
De bouw in de Indische buurt gaat feestelijk
van start. Op 1 december hebben wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling)
en bestuurder Liesbeth Groeneveld (Woonkracht10) samen met Johan Dekker, lid van
de bewonersadviesgroep de eerste paal geslagen van 29 sociale huurwoningen in de
Sumatralaan. Het is het startsein van het
eerste project van Diztrikt – het nieuwe levendige hart van Zwijndrecht.
De gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht ontwikkelen in de komende jaren samen hun stedelijk gebied langs 7,5 kilometer spoor. Voor
Zwijndrecht betekent dit een kwaliteitsslag
voor de leefomgeving rondom het station. De
komende tien jaar wordt het gebied groots
aangepakt en opnieuw ingericht. Er komen
meer woningen en voorzieningen, centraal
gelegen in de omgeving van het station en
met alle faciliteiten binnen handbereik. De
gemeente en Woonkracht10 werken hierbij
intensief samen.

sche buurt worden via conceptbouw gerealiseerd. De woningen worden vooraf door
PlegtVos in de fabriek gemaakt en op de
bouwplaats gemonteerd. Dit zorgt voor minder werkzaamheden op de bouwplaats en de
overlast van bouwverkeer wordt ermee zoveel als mogelijk voorkomen.
Oplevering medio mei 2022
De heiwerkzaamheden vinden plaats in december en in het nieuwe jaar start de bouw
en worden de contouren zichtbaar. De oplevering zal dan medio mei 2022 zijn. De woningen zijn inmiddels allemaal verhuurd aan
bewoners van de Indische buurt of Maasterras West.

Diztrikt, het nieuwe Zwijndrecht
De Indische buurt maakt onderdeel uit van
het project Diztrikt. Naast de omgeving van
het station bestaat Diztrikt uit de onderdelen
omgeving winkelcentrum Walburg en Noord.
De ontwikkeling past binnen de samenwerking van de Verstedelijkingsalliantie LeidenDuurzaam en energiezuinige woningen
Dordrecht met als doel voorzien in woningen
Een belangrijke pijler van het project is het en een sterke economie. Meer informatie
realiseren van een duurzame leefomgeving. over de spoorzone in Zwijndrecht vindt u op
Woonkracht10 bouwt energiezuinig en ge- www.diztrikt.nu.
richt op de toekomst. De woningen zijn gasvrij en worden aangesloten op het warmtenet
HVC. De begane grond en eerste verdieping
zijn voorzien van vloerverwarming en er komen ook zonnepanelen op het dak.
Conceptbouw
De eerste nieuwe 29 woningen van de Indi-

Wat heeft de wijk MaasterrasWest volgens u nodig? Vul de
enquête in!
De wijk Maasterras-West, vlakbij het station van Zwijndrecht, wordt omgevormd
tot een aantrekkelijke, stedelijke wijk voor
jong en oud. Een wijk waar u wooncarrière kunt maken en met voorzieningen
die ondernemerschap, creativiteit en ontmoeting stimuleren.

of ondernemer, of misschien woont u in
de buurt en spreken bepaalde voorzieningen u aan voor deze wijk. En welke sfeer
en inrichting zou de openbare ruimte in
deze wijk moeten krijgen? VORM en Blauwhoed, de ontwikkelaars die bezig zijn met
een plan voor het gebied, horen het graag.
Vult u de enquête in? U vindt de enquête
Wat vindt u?
op www.diztrikt.nu (op de homepage bij
We zijn benieuwd wat u denkt dat dit ge- nieuws). Invullen kost maar 5 minuten en
bied nodig heeft. Dat kan vanuit het oog- is volledig anoniem.
punt van (mogelijk toekomstige) bewoner
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Geveltuintjes fleuren
Burgemeester de Bruïnelaan op
Aan de Burgemeester de Bruïnelaan zijn
er geveltuintjes langs het gemeentehuis
en het naastgelegen appartementencomplex aangelegd. De geveltuintjes hebben
een lengte van maar liefst 25 meter. De
aanleg van deze tuintjes is een initiatief
van de bewoners van het appartementencomplex Het Raedthuys. Op vrijdag 3
december waren de bewoners druk in de
weer met de aanplant van de geveltuintjes. Wethouder Jacqueline van Dongen
is enthousiast over dit initiatief en bracht
een bezoek aan de bewoners tijdens de
aanplant.
Een mooi initiatief
De bewoners van het appartementencomplex Het Raedthuys aan de Burgemeester de Bruïnelaan vonden dat er te weinig
groen was in de straat. Dit kan gezelliger,
meenden zij. Daarom namen zij contact op
met Pak Aan! van de gemeente Zwijndrecht
om hun ideeën te bespreken. Zij wilden
graag geveltuitjes langs het appartementencomplex, het politiebureau en het gemeentehuis. Zij bespraken met PAK AAN!
dat zij de tuintjes zelf wilden aanplanten
en onderhouden, zoals het verwijderen
van onkruid, snoeien en de planten water
geven.

ling, want we gaan het met elkaar structureel onderhouden. We kijken hier met veel
plezier naar uit.”
Wethouder Jacqueline van Dongen was
bij de aanplant aanwezig en vindt dit een
prachtig initiatief:
“Er is een geveltuin van maar liefst 25 meter lang aangelegd dankzij dit initiatief. En
daarvoor zijn 1600 klinkers verwijderd waar
groen voor is teruggekomen. Wat een mooi
resultaat. Initiatiefnemers, bedankt voor
jullie inzet!”
Goed voor het klimaat
Geveltuinen maken een straat fleuriger en
groener, maar dragen ook bij aan ons klimaat. Op hete dagen zorgen ze voor verkoeling en tijdens heftige regenbuien vangen ze water beter op. Ook trekken planten
vogels, vlinders en insecten aan, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Ik Zie, Ik Zie
Nieuwe expositie bij KunZt
Van 10 december 2021 tot en met 30 januari
2022 is in KunZt de expositie ‘Ik Zie, Ik Zie’
te bewonderen. In deze expositie ziet u abstract schilderwerk van Cor Zwaans en fotografie van Elisabeth de Boer. Het bijzondere
van deze expositie is dat cliënten van GGZkliniek De Hoop hier een eigen toevoeging
aan hebben gegeven.
Tijdens de feestelijke openingsdag op vrijdag
10 december heten we u van harte welkom
met een drankje en een gebakje. De deuren
van KunZt zijn die dag open van 13.30 – 17.00
uur. Vanwege de coronamaatregelen is er
geen officieel openingsmoment.
Kijk anders
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Iedereen kijkt
anders naar situaties, naar personen, het
leven en dus ook naar kunst. Cor Zwaans en
Elisabeth de Boer proberen in hun kunstwerken de schoonheid van gebrokenheid te vangen. Dit doen zij niet alleen op artistiek vlak,
maar ook tijdens hun werk in de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ). Voor deze expositie
hebben zij met cliënten van De Hoop naar
hun kunstwerken gekeken; zij zitten in een
proces om af te kicken van hun verslaving. De
diverse reacties van deze cliënten ziet u terug in de expositie. Ziet u wat zij zien? KunZt
daagt u uit om anders te kijken.
Over de kunstenaars
Cor Zwaans heeft een passie voor letterkunst
(kalligrafie); letters krijgen op deze manier
een eigen gevoel. Dit combineert hij met abstract schilderen. Cor is al jaren werkzaam in
de GGZ. Door het werken met mensen die het
nodige hebben meegemaakt en kwetsbaar
zijn, ziet hij ook de sterke en mooie kanten
van hen. De beweging en energie die ze heb-

Aan de slag
Vrijdag was het dan zover, met elkaar zijn
deze aanpakkers gestart met de aanplant
van de geveltuintjes. Trots bekijken zij het
resultaat van hun inspanningen. “Het gaat
vast nog veel mooier worden als alles in
bloei staat”, zegt Elizabeth, één van de
initiatiefnemers: “Wij zijn blij met deze geveltuintjes, het geeft een mooiere groene
uitstraling van dit deel van de straat en bovendien zorgt het voor gezelligheid onder-

ben, brengt hij in
zijn werkstukken
naar voren. De gelaagdheid in zijn
werken geeft ook
de gelaagdheid van
elk mens weer.
Elisabeth (Ella) de Boer is freelance-fotograaf
en parttime werkzaam in de GGZ. Zij is al geruime tijd bezig met een fotoproject rond het
thema ‘roest en verval’. Roest veroorzaakt
beschadigingen en daarom laten we deze
objecten vaak links liggen. Onbeschadigd is
veel aantrekkelijker. Maar is dat wel zo? Ieder
mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal:
mooie momenten, verdrietige momenten, teleurstelling, rouw, zorgen, angst, schaamte;
allemaal krassen en deuken op een individu.
De kunst is er ‘anders’ naar te kijken en er
een andere (waardevolle) betekenis aan te
geven.
Gratis workshop kalligrafie
KunZt organiseert op zondagmiddag 19 december van 14.00 – 16.00 uur een gratis
workshop kalligrafie voor volwassenen. Tijdens deze workshop leert u van Cor Zwaans
om prachtige letters vorm te geven. Reserveer een plekje via
www.kunztzwijndrecht.nl/ikzieikzie
Openingstijden en informatie
U kunt de expositie gratis bezoeken. De openingstijden zijn: elke woensdag, donderdag,
vrijdag en zondag van 13.30 - 16.30 uur. Let
op: tussen 23 december en 2 januari is de expositie gesloten.
Adres: Oude Raadhuis, Raadhuisplein 1,
Zwijndrecht (ingang aan de kant van de Burgemeester de Bruïnelaan)

Nationale Vrijwilligersdag
Op dinsdag 7 december 2021 was het Nationale Vrijwilligersdag. Een dag waarop de
gemeente alle vrijwilligers in Zwijndrecht in
het zonnetje zette. Met deze dag vragen wij
extra aandacht voor al die vrijwilligers en
actieve burgers die zich onbetaald inzetten
voor andere mensen, de samenleving en
goede doelen. Speciaal voor en door vrijwilligers is het eerste echte vrijwilligersmagazine van Zwijndrecht gemaakt.

Doet u dit jaar weer mee aan de
‘Versier je straat’ actie?
Ook dit jaar kunt u weer meedoen met de
“Versier je straat” actie. De organisatie van
de Winterfair organiseert deze leuke verkiezing om gezelligheid in de straten te brengen tijdens de kerstperiode.
Het idee van de verkiezing is om samen met
uw buren de straat in kerstsfeer te versieren.
De jury bezoekt alle deelnemende straten op
maandag 13 december en dinsdag 14 december. Tijdens hun bezoek kijken zij waar zij de
meest gezellige kerstsfeer aantreffen.
Aanmelden
U kunt zich via www.winterfairzwijndrecht.nl
voor de verkiezing ‘Versier je straat’ actie aanmelden. Op deze website leest u ook hoe u een
bijdrage kunt ontvangen van PAK AAN! Deze
bijdrage kunt u gebruiken om samen met uw
buren kerstsfeer in de straat te brengen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het versieren van de

tuinen of gevels in de straat, het plaatsen van
een kerstboom en warme chocomelk met wat
lekkers.
Kerstgezelligheid met elkaar en voor elkaar!

Vrijwilligers zijn goud
In het magazine ‘Vrijwilligers zijn goud’ leest
u inspirerende verhalen van vrijwilligers uit
alle hoeken van onze samenleving. Waarom
doen ze het vrijwilligerswerk wat ze doen al
voor 5, 10 of 40 jaar? Wie is er ‘s ochtends
vroeg of ‘s avonds laat actief om zich in te zetten voor anderen? Hoe kijken jong en oud aan
tegen het vrijwilligerswerk van nu? U leest
mooie, humoristische en ontroerende verhalen van vrijwilligers in Zwijndrecht.
Overhandiging eerste magazine
Wethouder Ronald de Meij overhandigde het
magazine persoonlijk aan de ‘cover boys’ Bas
Mol en Jan van Gortel. Op dat moment waren
ze druk bezig met het plaatsen van varens in
het Noordpark. Zelf wisten ze nog niet dat ze
op de cover stonden, dus was het een extra
verrassing toen de wethouder het magazine
aan hen liet zien. De wethouder liet weten erg
trots te zijn op alle vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving: “Alle vrijwilligers
samen zorgen ervoor dat Zwijndrecht een
heerlijke plek is om te leven. Het is hier niet
alleen mooi, maar het is hier ook fijn wonen.
Mede dankzij u! Zwijndrecht is u dankbaar!”
De afgelopen weken zijn er ook posters met
borden langs de wegen in Zwijndrecht geplaatst om vrijwilligers te bedanken. Ook
hier hadden Bas en Jan enthousiast op gereageerd op Facebook: “Worden we wereldberoemd in Zwijndrecht? Terwijl we toch ook

vaak hulp krijgen van Henk, Annie, Ida en
Elly. We kunnen dit niet alleen, zonder hulp
lukt het ons ook niet.”
Ook een exemplaar?
Wilt u ook een exemplaar van het magazine?
Het magazine is verkrijgbaar op diverse plekken zoals het gemeentehuis, bibliotheken,
wijkcentra, verzorgingstehuizen, Voedselbank en Kledingbank.
Op onze website kunt u het magazine online
lezen en meer informatie krijgen over vrijwilligerswerk:
www.zwijndrecht.nl/vrijwilligers
Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meedenken over
de vrijwilligerswaardering en -activiteiten?
Neem dan contact met ons op via
vrijwilligers@zwijndrecht.nl
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Nieuws van de gemeenteraad

Praat met de raad
Verbroederen of verwijdering

Dit is een informatierubriek van de gemeenteraad

Videoserie: Visie op de toekomst van
Zwijndrecht
Wat is belangrijk voor de toekomst van
Zwijndrecht? Deze week kunt u kijken naar
deel 5 en 6 van een videoserie waarin alle
fracties uit de gemeenteraad antwoord geven op die vraag. De video’s zijn te zien
op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
en via de QR-codes bij dit bericht.

beleven. Fractievoorzitter Freek Hartmeijer
vertelt in deze video wat hij belangrijk vindt
voor Zwijndrecht.
Scan de QR-code bij de foto van Freek Hartmeijer om de video te bekijken.

Fred Loos
Fractievoorzitter ABZ

Deel 6: Partij van de Arbeid
Er worden de komende jaren 3100 woningen gebouwd in Zwijndrecht. Daar moeten
voldoende sociale huurwoningen en genoeg koopwoningen bij zitten. Alleen zo
kan de woningmarkt in Zwijndrecht worden losgetrokken. Fractievoorzitter Gerard
Slotema van de Partij van de Arbeid vertelt
Deel 5: Zwijndrechtse Plus Partij
in deze video wat hij belangrijk vindt voor
Kinderboerderij Kiboehoeve is onmisbaar Zwijndrecht.
voor Zwijndrecht. Er wordt veel gebouwd
en daarom is een plek met veel groen en Scan de QR-code bij de foto van Gerard
dieren belangrijk. Kinderen kunnen er niet Slotema om de video te bekijken.
alleen veel leren, maar vooral ook plezier
Aanleiding voor de videoserie is het vaststellen van de begroting in november.
Daarin besluiten partijen niet alleen waarin
Zwijndrecht investeert. Het is ook het moment om aan te geven hoe ze de toekomst
van Zwijndrecht zien.

Dinsdag 14 november is er een vervolg op De raadsvergadering is om 21.00 uur. De
de politieke markt van 23 november.
vergaderingen zijn digitaal. U kunt de vergadering via video live volgen. Op www.
Vanaf 19.30 uur zijn er carrousels over on- raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda en de
dermeer Dorpsplatform Heerjansdam.
meest actuele informatie.

Carrousels
Carrousel 1
Digitaal via Ms Teams- Openbaar / live
stream
19.30 – 20.30 uur: Tweede bestuursrapportage 2021 ((vervolg carrousel 23 november
2021- inspreken niet meer mogelijk)
20.35 – 21.05 uur: Dorpsplatform Heerjansdam (vervolg carrousel 23 november 2021
– inspreken niet meer mogelijk)
Agenda raadsvergadering (aanvang: 21.00
uur)
Digitaal via MS Teams - Openbaar / live
stream
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst van:
23 november 2021

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe. Maak er ondanks de
beperkingen samen iets mooi van!

Visie GroenLinks op toekomst
Zwijndrecht
Bijdrage GroenLinks bij de begroting: “Pak Aan” verder ontwikkelen, Wijkplatforms en Dorpsraad
meer van èn door bewoners mèt
professionele ondersteuning. Ook
met een kleine portemonnee moet
je duurzaam kunnen wonen in
Zwijndrecht en Heerjansdam.

geen maandverband of tampons
kunt veroorloven. Fractievoorzitter
GroenLinks Laura Kroes vertelt in
de video die komende vrijdag uit
komt wat zij belangrijk vindt voor
Zwijndrecht.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, mail naar
Tegengaan en bestrijden van l.kroes@zwijndrecht.nl of kijk op
armoede. Wat erg als je je zelfs www.zwijndrecht.groenlinks.nl.

Gerard Slotema, fractievoorzitter Partij van
de Arbeid.

Politieke markt 14 december 2021
Vervolg carrousel over Dorpsplatform Heerjansdam en
raadsvergadering

Agenda Carrousels (aanvang: 19.30 uur)

Kerstmis ligt in het verschiet, hoe
we dat kunnen vieren zal de komende weken duidelijk worden.
Zoals onze burgemeester vorige
week in zijn coronanieuws beschreef kunnen wij volledig onderschrijven.

ning en gevoelens. Kijkend naar de
sociale media hebben we vele meningen die vinden dat het anders
moet maar ga er maar aan staan.
In deze tijd kun je alleen proberen er het beste van te maken en
contacten vermijden. Vast staat
dat we hier helaas nog lange tijd
niet van af zullen zijn en onze weg
hierin zullen moeten vinden.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of www.facebook.com/abzwijndrecht/ of per
We zullen het samen moeten mail f.loos@zwijndrecht.nl.
doen, met respect voor ieders me-

Laura Kroes
Fractievoorzitter
GroenLinks

Freek Hartmeijer, fractievoorzitter Zwijndrechtse Plus Partij

Sinterklaas hebben we net achter
ons gelaten waarbij we door de
inzet van vele personen, waarvoor
onze dank, de intocht op een andere manier begonnen zijn op de
gemeentewerf. Mogelijk heeft u
het ook niet kunnen vieren op de
wijze zoals jarenlang gebruikelijk
is.

4. Ter besluitvorming:
Debat
a. Grondstoffenbeleidsplan 2022 – 2025
b. Gemeentelijk Verkeers- en
		 vervoersplan (GVVP )
5. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en
		 schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten 29 oktober,
		 05 november, 12 november,
		 19 november, 26 november en
		 03 december 2021
6. Sluiting
De vergadering vindt digitaal plaats via live
stream. Voor de meest actuele stukken en
het volgen van de vergadering kijk op www.
raadzwijndrecht.nl

Spreekuur wethouders
december 2021
Wethouder
Datum
Tijd
Jacqueline van Dongen woe 15 dec 2021 10.00 - 11.00 uur
				
				

Locatie
Centrum en Walburg,
Badhuis,
Prins Hendrikstraat 10

Tycho Jansen
woe 22 dec 2021 11.00 - 12.00 uur
				
				

Kort Ambacht
Verhage,
Kort Ambachtlaan 135

Let op! Nepbankmedewerkers
Bankhelpdeskfraude is een vorm van opniet als controlevraag.
lichting die de afgelopen tijd al veel slacht- • Uw bank zal u nooit vragen geld over te
offers heeft gemaakt, met name bij mensen
maken naar een andere rekening, ‘kluisreboven de 50. De financiële en emotionele
kening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeninschade bij deze slachtoffers is groot. Voorgen bestaan niet.
kom dat u slachtoffer wordt en lees de tips. • Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo
snel mogelijk te handelen. Een bank heeft
Hoe gaat de oplichter te werk?
namelijk zelf de mogelijkheid om een rekeDe oplichter belt met een vervalst nummer.
ning te blokkeren als dat nodig is.
Door een truc lijkt het in het scherm van uw • Komt een leidinggevende aan de lijn? Let
telefoon alsof uw bank belt. Vervolgens verop, dat is ook een oplichter die in het comtelt de nepbankmedewerker dat uw bankreplot zit.
kening gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op uw rekening.
Wat moet u doen?
De oplichter zal er op aandringen om uw geld Hang direct op, bel zelf uw bank via een algeover te maken naar een ‘kluisrekening’ of meen bekend nummer en wacht tot u iemand
‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren
niet, want in werkelijkheid is het een reke- of datgene wat u is verteld wel klopt.
ning van de oplichter zelf. De oplichter biedt
aan u te helpen bij het overboeken. Zo komt Slachtoffer van bankhelpdeskfraude?
uw geld op de rekening van de oplichter te- Doe altijd aangifte bij de politie, dat kan bijrecht.
voorbeeld via 0900 - 8844. Meer informatie
hoe u aangifte kunt doen vindt u op
Waar moet u op letten?
www.politie.nl.
• Uw bank zal nooit uw saldo vragen, ook
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Veranderen van
zorgverzekering?

Wegafsluitingen

Eén keer per jaar kunt u uw zorgverzekering wijzigen. Dit moet vóór 1 januari. Denkt
u erover om een andere zorgverzekering te
nemen? Of een ander pakket bij uw huidige
zorgverzekering af te sluiten? Maar komt u
hier zelf niet uit? Dan kunt u een afspraak
maken bij bureau Sociaal Raadslieden.

Hulp van Sociaal Raadslieden
Wilt u meer informatie over de gemeentepolis
of over andere zorgverzekeringen? Dan kunt
u hiervoor een afspraak maken bij Sociaal
Raadslieden. Ook in deze coronatijd zijn er
spreekuren in het gemeentehuis. U kunt daarvoor bellen op dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 12 uur en op dinsdagmiddag van
Zij kunnen u informeren over de verschillende 13.30 tot 15.30 uur. Het telefoonnummer van
mogelijkheden en bijvoorbeeld ook over de Sociaal Raadslieden is 078-7703720. Mailen
gemeentepolis van de Drechtsteden. Heeft u kan ook: sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl
een laag inkomen, dan komt u mogelijk voor
deze collectieve verzekering in aanmerking. Uiteraard kunt u ook voor andere vragen bij
Het voordeel van deze verzekering is dat de Sociaal Raadslieden terecht!
Sociale Dienst Drechtsteden meebetaalt aan
de premie, en u dus een lagere premie betaalt.

- Lindelaan - 6 t/m 17 december 2021aanleg putten voor drainagestelsel
- Heer Oudelands Ambacht fase 3a - tot
en met december 2022 - grote aanpak
openbare ruimte
- Da Costastraat - t/m half december
2021 - groot onderhoud
- Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van oranjelaan - van 15 december tot en met 20
december 2021 - evenement
- Witte de Withstraat - 2021 – groot
onderhoud
- Jeroen Boschlaan - 28 juni tot en met
31 december 2021 – groot onderhoud
- Geelgorsstraat - 29 november 7.00 uur
t/m 3 december 16.00 uur - kabel en

-

leiding werkzaamheden halve rijbaan
afsluiting
Henegouwen - 4 oktober tot en met
half december 2021 - groot onderhoud
bestrating
Heerjansdam Sportlaan - tot en met
eind december 2021 - riool- en herinrichtingswerkzaamheden
Heerjansdam Kromme Nering - 10
december van 14.00 tot 23.00 uur –
evenement
Raadhuisplein: Van Burg. De Bruinelaan richting Willem van oranjelaan - van 15 december tot en met 20
december 2021 – evenement

Bekendmakingen
VERGUNNINGEN ALGEMENE PLAAT- sen van een mobiel onderzoekscen- • Laan van Nederhoven 150
SELIJKE VERORDENING EN BIJZON- trum voor het bevolkingsonderzoek
(2021-194): het realiseren van
DERE WETTEN
borstkanker op de Kromme Nering
een aanbouw achter de woning
in Heerjansdam. Het gaat om de pe2-12-2021
Door of namens burgemeester en riode van begin januari tot en met • Laan van Nederhoven 152
wethouders of de burgemeester eind maart 2022.
(2021-195): het realiseren van
zijn, in de periode van 29 november
een aanbouw achter de woning
2021 tot en met 5 december 2021, Nadere informatie kunt u krijgen bij
2-12-2021
de volgende beschikkingen afgege- de afdeling Gemeentewinkel, via te- • Henegouwen 105 (2021-205): het
ven:
lefoonnummer: 14 078.
plaatsen van 2 raamkozijnen in
de zuidgevel van een woonapparVergunning gebruik openbare OMGEVINGSVERGUNNINGEN
tement 29-11-2021
ruimte art. 2:10 A voor diverse
• Rembrandtstraat 41 (2021-228):
werkzaamheden in verband met Ingediende aanvragen
het plaatsen van een dakkapel
brandputinspecties in de periode In de periode van 25 november tot
aan de achterzijde van de woning
van 6 tot en met 10 december 2021 en met 2 december 2021 zijn de
29-11-2021
aan de Jeroen Boschlaan in Zwijn- volgende aanvragen om een omge- • De Gors 12 HJD (2021-232): het
drecht.
vingsvergunning ingediend (adres,
bouwen van een woning 29-11activiteit, datum ontvangst):
2021
Vergunning gebruik openbare
• Abdij 54 en 56 (2021-236): het
ruimte art. 2:10 A voor het plaatsen • W. Snelliusweg 35 (2021-295):
plaatsen van een aanbouw aan
van een container op een parkeerhet legaliseren van de gevelkozijde achterzijde van de woning
plaats aan de Burgemeester Jansennen en twee verdiepingsvloeren
2-12-2021
laan in Zwijndrecht voor de peroide
25-11-2021
van 10 november tot en met 10 de- • Trompetstraat 130 (2021-296):
Ingetrokken omgevingsvergunning
cember 2021.
het uitbreiden van de begane
Door of namens burgemeester en
grond en het plaatsen van een
wethouders is in de periode van 25
Vergunning gebruik openbare
dakopbouw 29-11-2021
november tot en met 2 december
ruimte art. 2:10 A voor het plaatsen
2021 de volgende omgevingsvervan een container op een parkeer- Verleende omgevingsvergunning gunning ingetrokken:
plaats aan de Landmanweg in Zwijn- reguliere procedure
drecht voor de periode van 22 no- In de periode van 25 november tot • De Gors 12 HJD (2017-288): het
vember tot en met 9 december 2021 en met 2 december 2021 zijn de
bouwen van een woning 29-11volgende aanvragen om een omge2021
Vergunning gebruik openbare vingsvergunning verleend (adres,
ruimte art. 2:10 A voor het plaat- activiteit, datum besluit):
Verlenging beslistermijn aanvrasen van een container aan de Bootgen omgevingsvergunning
jessteeg ter hoogte van nr. 20 in • Nabij Biesbos – Walburg (2021Door of namens burgemeester en
Zwijndrecht voor de periode van 12
174): het plaatsen van een overwethouders zijn in de periode van
november tot en met 10 december
dekte fietsenstalling 30-11-2021
25 november tot en met 2 december
2021.
• Molenvliet nabij 1 (kad. E, nr.
2021 van de volgende aanvragen
4601) (2021-185): het tijdelijk (1
om omgevingsvergunning de beVergunning gebruik openbare
jr.) plaatsen van kantoorunits
slistermijn verlengd met een termijn
ruimte art. 2:10 A voor het plaat26-11-2021
van 6 weken:

• Develsluis 31A HJD (2021-188):
het plaatsen van een hekwerk met
toegangspoort 26-11-2021
• Antoni van Leeuwenhoekstraat
35 (2021-246): het bouwen van
een aanbouw 29-11-2021
Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u
een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit
kunt doen staat verderop in deze
publicatie.

Het college van burgemeester
en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd).

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de
betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, een
voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter)
aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:

Alle stukken van de bekendmakingen
en kennisgevingen liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Zie het colofon
voor adres en openingstijden.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
via telefoonnummer 14 078 of per email: gemeente@zwijndrecht.nl
BEKENDMAKINGEN
VERLENGING
SAMENSCHOLINGSVERBOD SURINAMESTRAAT EN OMGEVING
De burgemeester maakt bekend dat
hij besloten heeft het samenscholingsverbod voor de Surinamestraat
en omgeving met een jaar te verlengen. Dit samenscholingsverbod
geldt binnen het gebied gelegen
tussen de Karel Doormanlaan, achterzijde Celebeslaan, Curaçaostraat,
Surinamestraat en Witte de Withstraat. Het is bedoeld om effectief
op te kunnen treden tegen (dreigende) verstoring van de openbare orde
en (ernstige) overlast in dat gebied.
Het samenscholingsverbod wordt
verlengd voor de periode 1 januari
2022 tot 1 januari 2023.

Bezwaar maken
Bij een aantal in Stadsnieuws genoemde besluiten is
aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar
kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan:

Stukken ter
inzage

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam
Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn
wel kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 181,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 360,-.

Colofon
StadsNieuws is een uitgave van de
gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht
Telefoon 14078
Fax (078) 770 80 80
Website www.zwijndrecht.nl
E-mail gemeente@zwijndrecht.nl
Whatsapp 06 40 651 689
Openingstijden
Maandag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 13.00 – 20.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 09.00 – 12.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Het gemeentehuis is telefonisch
bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur
Digitaal
Steeds meer producten zijn ook
digitaal te krijgen op
www.zwijndrecht.nl
Langskomen op afspraak
Om onnodig wachten te voorkomen
kunt u het beste een afspraak maken
via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078.
Voor het afhalen van producten hoeft
u geen afspraak te maken.

